
MUNICIPIUL  CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  CRAIOVA                                      

PROIECT 

  HOTĂRÂREA NR. ______ 
privind modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr.91/2018 referitoare la standardele minime de cost/an şi modalitățile de 
acordare a serviciilor de îngrijire personală la domiciliu pentru persoanele 

vârstnice  
Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 

27.08.2020; 
Având în vedere referatul de aprobare nr.120207/2020, raportul nr.120208/2020 al 

Direcţiei Economico-Financiară şi raportul de avizare nr.120323/2020 al Direcţiei 
Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune 
modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.91/2018 referitoare la standardele minime de cost/an şi modalitățile de acordare a 
serviciilor de îngrijire personală la domiciliu pentru persoanele vârstnice; 

În conformitate cu prevederile  Legii nr.17/2000 privind asistenţa socială a 
persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările si completările ulterioare,  Ordonanţei 
de Urgenţă a Guvernului nr.6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, 
aprobată prin Legea nr.196/2009, cu modificările ulterioare, Legii nr.416/2001 privind 
venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare și Hotărârii Guvernului 
nr.426/2020 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale;   

          În temeiul art.129 alin.2 lit.d, coroborat cu alin.7 lit.b, art.139 alin.1, art.154 
alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul administrativ; 

HOTĂRĂŞTE: 
Art.1. Se aprobă modificarea standardelor minime de cost/an şi a modalității de acordare 

a serviciilor de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice din municipiul 
Craiova, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2.Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător anexa nr.2 a Hotărârii 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.91/2018. 

Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară şi Direcția Generală 
de Asistență Socială Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei 
hotărâri. 

 
     INIŢIATOR,  AVIZAT, 
        PRIMAR,   SECRETAR GENERAL, 

         Mihail GENOIU     Nicoleta MIULESCU 
      



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA ECONOMICO – FINANCIARĂ 
SERVICIUL BUGET 
Nr. 120207/19.08.2020 
 

                         Se aproba, 
                       PRIMAR 

                      Mihail Genoiu 
                                                                                   

 

R E FER A T  DE  A P R OB AR E 

privind modificarea Anexei 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.91/2018  referitoare la  aprobarea criteriilor de eligibilitate, a 

standardelor minime de cost/an și a modalității de acordare a serviciilor de 
îngrijire personală la domiciliu pentru persoanele vârstnice din municipiul 

Craiova. 
 
 

Prin nota de fundamentare nr.23233/2020, întocmită de către Direcția Generală de 

Asistență Socială Craiova, inregistrata la Consiliul Local al Municipiului Craiova sub nr. 

264/03.08.2020 se solicitată aprobarea modificarii Anexei 2 la Hotărârea Consiliului Local 

al Municipiului Craiova nr.91/2018 prin care s-au aprobat criteriile de eligibilitate,  

standardele minime de cost/an și  modalitatea de acordare a serviciilor de îngrijire personală 

la domiciliu pentru persoanele vârstnice din municipiul Craiova. 

Standardele minime de cost/an pentru serviciile sociale destinate îngrijirii la domiciliu 

a persoanelor vârstnice au fost modificate prin HG  426/02.06.2020 privind aprobarea 

standardelor de cost pentru serviciile sociale, anexa nr. 4. 

Astfel, costurile orare au fost modificate de la 15 lei/ oră la 30 lei/oră pentru serviciile 

de îngrijire la domiciliu.  

Luând în considerare aceste aspecte, Direcția Generală de Asistență Socială Craiova 

propune modificarea Anexei nr. 2 la HCL nr.91/2018 în care este prevăzuta modalitatea de 

plata a serviciilor de ingrijire la domiciliu pentru persoanele varstnice cu stabilirea 

standardului minim de cost de la 15 lei/oră la 30 lei/oră pentru serviciile de îngrijire la 

domiciliu a persoanelor vârstnice, conform anexei nr. 4 din H.G. nr. 426/2020 privind 
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aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale, cu următoarele praguri pentru 

contributia beneficiarilor de servicii de îngrijire la domiciliu: 

- fără plata unei contributii la serviciile de îngrijire la domiciliu, persoanelor vârstnice 

dependente, care nu au venituri sau au un venit net lunar/membru de familie/persoană 

singură situat sub nivelul pensiei minime garantate (în momentul de faţă 704 lei); 

-10% din standardul minim de cost pentru persoanele cu un venit net lunar/membru de 

familie/persoană singură cuprins între nivelul pensiei minime garantate -2.000 lei; 

-20% din standardul minim de cost pentru persoanele cu un venit net lunar/membru de 

familie/persoană singură cuprins între 2.001-2.500 lei; 

-30% din standardul minim de cost pentru persoanele cu un venit net lunar/membru de 

familie/persoană singură cuprins între 2.501-3.000 lei; 

-50% din standardul minim de cost pentru persoanele cu un venit net lunar/membru de 

familie/persoană singură cuprins între 3.001-3.500 lei; 

 -100% din standardul minim de cost pentru persoanele cu un venit net lunar/membru de 

familie/persoană singură peste 3.500 lei. 

Având în vedere prevederile art.136, art.196, alin 1, lit.a din Ordonanța de urgență nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, coroborate cu art. 30, 31 din Legea 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă propunem spre aprobare Consiliului Local următoarele:  

- aprobarea modificării Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local a Municipiului Craiova 

nr.91/2018 privind aprobarea criteriilor de eligibilitate, a standardelor minime de cost/an și a 

modalității de acordare a serviciilor de îngrijire personală la domiciliu pentru persoanele 

vârstnice din municipiul Craiova; 

- Celelalte prevederi ale HCL 91/2018 raman neschimbate. 

 

 

Direcția economico-financiară, Director executive adj., 

Daniela Militaru Lucia Ştefan 

 
 

Întocmit, 

Consilier Daniela Crețu 

2ex/D.C. 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA ECONOMICO – FINANCIARĂ 
SERVICIUL BUGET 
Nr. 120208/19.08.2020 

                         
 
 
 

                                           Se aproba, 
                       PRIMAR 

                      Mihail Genoiu 
 

 

RAPORT 

privind modificarea Anexei 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.91/2018  referitoare la  aprobarea criteriilor de eligibilitate, a 

standardelor minime de cost/an și a modalității de acordare a serviciilor de 
îngrijire personală la domiciliu pentru persoanele vârstnice din municipiul 

Craiova. 
 
 
 

Activitatea de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice din municipiul 

Craiova se realizează de către Compartimentul de Îngrijire la Domiciliu a Persoanelor 

Vârstnice - Serviciul de Îngrijire și Asistență a Persoanelor Vârstnice din cadrul 

direcției, fiind în monitorizare un număr de 108 persoane vârstnice aflate în 

dificultate. 

Prin Hotărârea Consiliului Local a municipiului Craiova nr.91/2018 s-au aprobat 

criteriile de eligibilitate în vederea asigurării serviciilor de îngrijire personală la 

domiciliu a persoanelor vârstnice din Municipiul Craiova, standardele minime de cost 

pe an precum și modalitatea de acordare a serviciilor de îngrijire la domiciliu a 

persoanelor vârstnice din municipiul Craiova. 

     În prezent, tariful aferent serviciilor de îngrijire la domiciliu este de 15 lei/oră iar 

contribuția beneficiarilor de servicii de îngrijire la domiciliu se calculează  conform 

Anexei nr.2 la HCL nr.91/2018. 
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      În data de 27.05.2020 a fost aprobată Hotărârea de Guvern nr. 426/2020 privind 

standardele de cost pentru servicii sociale și publicată în Monitorul Oficial nr. 

465/02.06.2020. La art. 4, alin1, lit d din Hotărârea de Guvern menționată mai sus, se 

aprobă Anexa nr. 4 pentru serviciile sociale destinate îngrijirii la domiciliu a 

persoanelor vârstnice. 

Standardele minime de cost/an pentru serviciile sociale destinate îngrijirii la 

domiciliu a persoanelor vârstnice au fost modificate prin HG 426/02.06.2020 privind 

aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale. 

Astfel, costurile orare au fost modificate de la 15 lei/oră la 30 lei/oră pentru 

serviciile de îngrijire la domiciliu.  

Prin nota de fundamentare nr.23233/2020, întocmită de către Direcția 

Generală de Asistență Socială Craiova, inregistrata la Consiliul Local al Municipiului 

Craiova sub nr. 264/03.08.2020 se solicitată aprobarea modificarii Anexei 2 la 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.91/2018 prin care s-au 

aprobat criteriile de eligibilitate,  standardele minime de cost/an și  modalitatea de 

acordare a serviciilor de îngrijire personală la domiciliu pentru persoanele vârstnice 

din municipiul Craiova. 

Conform art. 9 din Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor 

vârstnice, cu modificările si completările ulterioare, respectiv Legea 19/2018: 

- Serviciile comunitare de consiliere, în vederea prevenirii marginalizării sociale şi 

pentru reintegrare socială, se asigură fără plata unei contribuţii, ca un drept 

fundamental al persoanelor vârstnice, de către asistenţi sociali.  

- Serviciile prevăzute la art. 8 lit. a se asigură fără plata contribuţiei persoanelor 

vârstnice care, evaluate potrivit grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor 

vârstnice, se încadrează în una dintre următoarele situaţii: 

a. nu au venituri şi nici susţinători legali; 

b. sunt beneficiari ai ajutorului social acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind 

venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, sau realizează 

venituri al căror cuantum se situează sub nivelul indemnizaţiei sociale pentru 

pensionari prevăzute de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 6/2009 privind 
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instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, cu 

modificările ulterioare; 

c. susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice prevăzute la lit. b realizează venituri al 

căror cuantum se situează sub cuantumurile veniturilor prevăzute la lit. b. 

Conform art. 10 din Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor 

vârstnice, cu modificările si completările ulterioare, ”persoanele vârstnice care se 

încadrează în grila naţională de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, îndreptăţite 

să beneficieze de serviciile prevăzute la art. 8 lit. a) și care realizează venituri peste 

cele prevăzute la art. 9 alin. (2) lit. b) beneficiază de servicii cu plata unei 

contribuţii, stabilite în urma procesului de evaluare complexă, în funcţie de tipul de 

servicii acordate şi de venitul persoanei/susţinătorilor legali, fără a se depăşi costul 

acestora calculat pentru perioada respectivă. Tipurile de servicii şi costul acestora se 

stabilesc de autorităţile administraţiei publice locale, respectiv de furnizorul de 

servicii sociale, cu respectarea prevederilor legale.” 

În conformitate cu HCL nr. 91/2018, Anexa nr.2, modalitatea de plată a 

serviciilor de îngrijire la domiciliu este următoarea: 

 -fără plata unei contributii la serviciile de îngrijire la domiciliu, persoanelor 

vârstnice dependente, care nu au venituri sau au un venit net lunar/membru de 

familie/persoană singură mai mic sau egal cu nivelul pensiei minime garantate(în 

momentul de faţă 704 lei); 

-10% din standardul minim de cost pentru persoanele cu un venit net lunar/membru 

de familie/persoană singură cuprins între nivelul pensiei minime garantate -1100 lei; 

-20% din standardul minim de cost pentru persoanele cu un venit net lunar/membru 

de familie/persoană singură cuprins între 1101-2000 lei; 

-30% din standardul minim de cost pentru persoanele cu un venit net lunar/membru 

de familie/persoană singură cuprins între 2001-2500 lei; 

-50% din standardul minim de cost pentru persoanele cu un venit net lunar/membru 

de familie/persoană singură cuprins între 2501-3000 lei; 

 -100% din standardul minim de cost pentru persoanele cu un venit net lunar/membru   

de familie/persoană singură peste 3000 lei. 
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Având în vedere cele menționate mai sus și ținând cont că peste 50% din beneficiarii 

aflați în îngrijire la domiciliu se încadrează cu venituri lunare sub 2.000 lei, aplicarea 

actualei  modalități  de plată, prin majorarea standardului de cost la 30 lei/oră ar 

conduce la diminuarea consistentă a veniturilor acestora prin achitarea contribuției 

lunare a serviciilor prestate de către îngrijitorii la domiciliu, având o  consecință 

negativă asupra calității vieții acestora. 

Luând în considerare aceste aspecte propunem modificarea Anexei nr. 2 la HCL 

nr.91/2018 în care este prevăzută modalitatea de plată a serviciilor de îngrijire la 

domiciliu acordate, cu stabilirea standardului minim de cost de la 15 lei/oră la 30 

lei/oră pentru serviciile de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice, conform  

prevederilor Anexei nr. 4 din H.G. nr. 426/2020, cu următoarele praguri pentru 

contributia beneficiarilor de servicii de îngrijire la domiciliu, după cum urmează: 

-fără plata unei contributii la serviciile de îngrijire la domiciliu, persoanelor 

vârstnice dependente, care nu au venituri sau au un venit net lunar/membru de 

familie/persoană singură mai mic sau egal cu nivelul pensiei minime garantate (în 

momentul de faţă 704 lei); 

-10% din standardul minim de cost pentru persoanele cu un venit net lunar/membru 

de familie/persoană singură cuprins între nivelul pensiei minime garantate  - 2.000 lei; 

-20% din standardul minim de cost pentru persoanele cu un venit net lunar/membru 

de familie/persoană singură cuprins între -2.001 - 2.500 lei; 

-30% din standardul minim de cost pentru persoanele cu un venit net lunar/membru 

de familie/persoană singură cuprins între 2.501 - 3.000 lei; 

-50% din standardul minim de cost pentru persoanele cu un venit net lunar/membru 

de familie/persoană singură cuprins între 3.001 - 3.500 lei; 

 -100% din standardul minim de cost pentru persoanele cu un venit net lunar/membru   

de familie/persoană singură peste 3.500 lei. 

Având în vedere prevederile art.129, alin 1 și 2 coroborat cu alin.7, art.196, alin. 

1, lit.a din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, propunem 

spre aprobare Consiliului Local următoarele:  



 5

- aprobarea modificării Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local a Municipiului 

Craiova nr.91/2018 privind aprobarea criteriilor de eligibilitate, a standardelor minime 

de cost/an și a modalității de acordare a serviciilor de îngrijire personală la domiciliu 

pentru persoanele vârstnice din municipiul Craiova; 

- Celelalte prevederi ale HCL 91/2018 raman neschimbate. 

 

 

Director executiv adj., 
Lucia Ștefan 

 
 
 
 

Direcția economico-financiară, Întocmit, 

Daniela Militaru Consilier Daniela Crețu 

 
 
 
 

 
 

 
2ex/D.C. 
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ANEXA LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI 
CRAIOVA NR.________/2020 

 
 
STANDARDELE  MINIME DE COST/AN SI  MODALITATEA DE ACORDARE 

A SERVICIILOR DE ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU PENTRU PERSOANELE 
VÂRSTNICE 

 
  

I. Standarde de cost pentru tipuri de servicii de îngrijire personală la domiciliu, 

destinate persoanelor vârstnice, încadrate în gradele de dependenţă: 

 

1. Servicii de îngrijire personală la domiciliu, destinate persoanelor vârstnice, 

încadrate în gradele de dependenţă IA, IB şi IC, potrivit Grilei naţionale de evaluare a 

nevoilor persoanelor vârstnice, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 886/2000: 

 

 
Tipul activitătilor Număr de ore de 

îngrijire 
profesională 
primită la 
domiciliu 

Standard 
minim de 
cost pe an*) 
-lei - 

- Sprijin pentru realizarea activităţilor de bază ale 
vieţii zilnice, în principal, potrivit prevederilor Legii 
asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările 
ulterioare: 
a) asigurarea igienei corporale; 
b) îmbrăcare şi dezbrăcare; 
c) hrănire şi hidratare; 
d) asigurarea igienei eliminărilor; 
e) transfer şi mobilizare; 
f) deplasare în interior; 
g) comunicare. 

cel puţin 20 de 
ore pe 
săptămână, cu 
un cost de 30 
lei/oră 

31.200 

- Sprijin pentru realizarea activităţilor instrumentale 
ale vieţii zilnice, potrivit prevederilor Legii asistenţei 
sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare: 
a) prepararea hranei; 
b) efectuarea de cumpărături; 
c) activităţi de menaj şi spălătorie; 
d) facilitarea deplasării în exterior şi însoţire; 
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e) activităţi de administrare şi gestionare a bunurilor; 
f) acompaniere şi socializare. 
*) Cheltuielile de personal reprezintă maximum 80% din valoarea standardului de cost 

 

2. Servicii de îngrijire personală la domiciliu, destinate persoanelor vârstnice 

încadrate în gradele de dependenţă IIA, IIB şi IIC, potrivit Grilei naţionale de evaluare 

a nevoilor persoanelor vârstnice, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 886/2000. 

 
Tipul activitătilor Număr de ore de 

îngrijire 
profesională 

primită la 
domiciliu 

Standard 
minim de 

cost pe an*) 
- lei - 

- Sprijin pentru realizarea activităţilor de bază ale 
vieţii zilnice, în principal, potrivit prevederilor Legii 
asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările 
ulterioare: 
a) asigurarea igienei corporale; 
b) îmbrăcare şi dezbrăcare; 
c) hrănire şi hidratare; 
d) asigurarea igienei eliminărilor; 
e) transfer şi mobilizare; 
f) deplasare în interior; 
g) comunicare 

cel puţin 10 ore 
pe săptămână, 
însă mai puţin 

de 20 de ore, cu 
un cost de 30 

lei/oră 
 
 
 
 

23.400 
 
 
 
 
 
 

- Sprijin pentru realizarea activităţilor instrumentale 
ale vieţii zilnice, potrivit prevederilor Legii asistenţei 
sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare: 
a) prepararea hranei; 
b) efectuarea de cumpărături; 
c) activităţi de menaj şi spălătorie; 
d) facilitarea deplasării în exterior şi însoţire; 
e) activităţi de administrare şi gestionare a bunurilor; 
f) acompaniere şi socializare 
*) Cheltuielile de personal reprezintă maximum 80% din valoarea standardului de cost. 
 
3. Servicii de îngrijire personală la domiciliu, destinate persoanelor vârstnice 
încadrate în gradele de dependenţă IIIA, potrivit Grilei naţionale de evaluare a nevoilor 
persoanelor vârstnice, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 886/2000 
 

Tipul activitătilor Număr de ore de 
îngrijire 

profesională 

Standard 
minim de 

cost pe an*) 
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primită la 
domiciliu 

- lei - 

- Sprijin pentru realizarea activităţilor instrumentale 
ale vieţii zilnice, potrivit prevederilor Legii asistenţei 
sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare: 
a) prepararea hranei; 
b) efectuarea de cumpărături; 
c) activităţi de menaj şi spălătorie; 
d) facilitarea deplasării în exterior şi însoţire; 
e) activităţi de administrare şi gestionare a bunurilor; 
f) acompaniere şi socializare. 

mai puţin de 10 
ore pe 

săptămână, cu 
un cost de 30 

lei/oră 

15.600 

*) Cheltuielile de personal reprezintă maximum 80% din valoarea standardului de cost  
 

II. Modalitatea de acordare a serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru 

persoanele vârstnice din municipiul Craiova 

1. Standardul minim de cost la 30 lei/oră pentru serviciile de îngrijire la domiciliu a 

persoanelor vârstnice, conform  prevederilor Anexei nr. 4 din H.G. nr. 426/2020, cu 

următoarele praguri pentru contribuția beneficiarilor de servicii de îngrijire la domiciliu: 

a) fără plata unei contribuții la serviciile de îngrijire la domiciliu, persoanelor vârstnice 

dependente, care nu au venituri sau au un venit net lunar/membru de familie/persoană 

singură mai mic sau egal cu nivelul pensiei minime garantate(în momentul de faţă 704 

lei); 

b) 10% din standardul minim de cost pentru persoanele cu un venit net lunar/membru de 

familie/persoană singură cuprins între nivelul pensiei minime garantate - 2000 lei; 

c) 20% din standardul minim de cost pentru persoanele cu un venit net lunar/membru de 

familie/persoană singură cuprins între 2001 - 2500 lei; 

d) 30% din standardul minim de cost pentru persoanele cu un venit net lunar/membru de 

familie/persoană singură cuprins între 2501 - 3000 lei; 

e) 50% din standardul minim de cost pentru persoanele cu un venit net lunar/membru de 

familie/persoană singură cuprins între 3001 - 3500 lei; 

f) 100% din standardul minim de cost pentru persoanele cu un venit net lunar/membru de 

familie/persoană singură peste 3500 lei. 

2. Contribuția pentru serviciile sociale acordate va fi calculată pe baza documentelor 

justificative (cupon de pensie sau alte documente care fac dovada veniturilor 
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solicitantului) în funcție de venitul net realizat de catre beneficiar/membru de 

familie,aceasta fiind achitată numai după semnarea contractului de furnizare de servicii si 

începând cu data furnizării efective a serviciilor. 

3. Pe baza fisei de monitorizare lunară, asistentul social întocmește in primele 5 zile 

lucrătoare ale lunii următoare furnizării serviciilor sociale, situația centralizatoare privind 

orele prestate si contravaloarea serviciilor pe care le prezintă compartimentului 

contabilitate pentru verificare si avizare. 

4. Încasarea contribuției se face pe baza de chitanță in perioada 15-25 a lunii urmatoare 

furnizarii serviciilor sociale, conform fișei de monitorizare lunară, întocmită în acest sens. 

 

 



MUNICIPIUL CRAIOVA                                 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                            

Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 

Nr. 120323/ 19.08.2020 

                      RAPORT DE AVIZARE 

 Având in vedere: 

    -  Referatul de aprobare  nr. 120207/19.08.2020,    

    - Raportul Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget nr. 120208/19.08.2020 privind 

aprobarea  modificării Anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Local a Municipiului Craiova nr. 

91/2018 referitoare la aprobarea criteriilor de eligibilitate, a standardelor minime de cost/an și a 

modalității de acordare a serviciilor de îngrijire personală la domiciliu pentru persoanele vârstnice 

din municipiul Craiova, 

    - In conformitate cu  prevederile   Legii nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor 

vârstnice, republicată, cu modificările si completările ulterioare,  Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr. 

196/2009, cu modificările ulterioare, Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu 

modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor minime 

de cost pentru serviciile sociale,  

     - Potrivit prevederilor art. 129 alin 1si alin 2 coroborat cu alin. 7 si art. 196 alin (1), lit.a,  din 

Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

-Potrivit Legii 514/2003, privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic,  

 

                                       AVIZAM FAVORABIL 

                                           

Raportul nr. 120208/19.08.2020 privind aprobarea  modificării Anexei nr.2 la Hotărârea 

Consiliului Local a Municipiului Craiova nr. 91/2018 referitoare la aprobarea criteriilor de 

eligibilitate, a standardelor minime de cost/an și a modalității de acordare a serviciilor de îngrijire 

personală la domiciliu pentru persoanele vârstnice din municipiul Craiova. Celelalte prevederi ale 

HCL 91/2018 raman neschimbate. 

 

Director Executiv          Intocmit,           

Ovidiu Mischianu                                           cons. Jur. Toncea Lia Martha 
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